
 

  Clwb Hoci Eirias Hockey Club 

  Aelod Cyswllt o Hoci Cymru / Hockey Wales 

Ffurflen gofrestru Aelodau 2021/22 

I’w llenwi gan yr ymgeisydd (neu riant /warcheidwad) 

Cyfenw:  Enw Cyntaf: 

Gwryw / Benyw:  Dyddiad Geni: 

Cyfeiriad e-bost:  Rhif ffôn cartref: 

Rhif ffôn symudol:                     Rhif ffôn argyfwng: 

Cyfeiriad:  

 Cod post: 

Enw’r clwb blaenorol, os yn trosglwyddo: 

Rhif Chwaraewr Clwb Eirias os oes gennych rif:  

Os ydych yn dymuno datgelu gwybodaeth am unrhyw gyflyrau meddygol rydych yn credu dylai’r clwb / staff hyfforddi fod yn 
gwybod amdanynt, rhowch fanylion isod: e.e. Alergeddau, anawsterau dysgu, anawsterau corfforol ac ati. 

 

Mae pob chwaraewr sydd wedi cofrestru gyda’r clwb a thalu tâl aelodaeth, wedi ei gynnwys ar bolisi yswiriant 
atebolrwydd 3ydd parti ac anafiadau difrifol Hoci Cymru / Hockey Wales. Chwiliwch am ‘yswiriant’ ar wefan 
www.hockeywales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth. 
 

RYDYM HEFYD YN CYNGHORI CHWARAEWYR I GAEL POLISI YSWIRIANT DAMWEINIAU PERSONOL EU HUNAIN 
 

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei chadw a’i phrosesu gan Glwb Hoci Eirias Hockey Club at y dibenion a ganlyn:  

 Trefnu gemau – byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda hyfforddwyr, capteiniaid, y gynghrair a chynrychiolwyr Clwb 
Hoci Eirias Hockey Club.   

 Eich cofrestru gyda Hoci Cymru / Hockey Wales a chynghreiriau /cystadlaethau. Rydym yn rhannu’r wybodaeth a 
ganlyn gyda Hoci Cymru / Hockey Wales: Enw, Dyddiad geni, Rhyw a chyfeiriad e-bost.  

Ticiwch os gwelwch yn dda 

1. Rwyf yn rhoi caniatâd i Glwb Hoci Eirias Hockey Club ddefnyddio’r manylion a 
nodwyd uchod 

 

2. Rwyf yn rhoi caniatâd i chi gysylltu â mi i roi gwybod am newyddion, digwyddiadau, 
gweithgareddau, codi arian ac unrhyw gynigion a allai fod o fudd i’r aelod. 

 

3. Rwyf yn cytuno i ddilyn Polisi Disgyblu / Codau Ymddygiad Hoci Cymru / Hockey 
Wales  

 

 
 
Llofnod: ________________________________________      Dyddiad: ______________ 
Chwaraewr / Rhiant / Gwarcheidwad 
 

Caniatâd ychwanegol, ar gyfer rhieni /gwarcheidwaid aelodau o dan 16 oed: 
 

Rwyf  / nid wyf yn caniatáu i’r aelod gymryd rhan, cael ei gludo (o bosibl mewn ceir rhieni neu chwaraewyr eraill) i sesiynau 
hyfforddi a gemau. Hefyd rwyf / nid wyf yn rhoi caniatâd i dynnu lluniau o’r plentyn a enwyd uchod yn ystod sesiynau 
hyfforddi / gemau hoci ac i’r lluniau ymddangos o bosibl ar y wefan, yn y papurau lleol, ac at ddibenion cyhoeddusrwydd a 
hyfforddiant yn ymwneud â’r clwb.  
   
Llofnod: ________________________________________      Dyddiad: ______________ 
Chwaraewr / Rhiant / Gwarcheidwad 

 

 

 

 

At ddefnydd y Swyddfa 
yn unig 

EHC No: 

HW No: 

http://www.hockeywales.org.uk/


Rhowch dic yn y blwch i nodi’r math o aelodaeth.  

Wedyn unai sganio (gyda ffôn yn iawn) a’i yrru fel ebôst, NEU ei anfon yn y pôst i : 

Janet Legget-Jones, 4 Park Grove, Caerwys, Yr Wyddgrug, CH7 5BX    

E-bost: membership@hocieiriashockey.co.uk  
 

 

Sut i dalu: 

Amgáu siec (yn daliadwy i ‘Clwb Hoci Eirias’) neu gwell gwnued taliad uniongyrchol – manylion banc: 

Enw’r Cyfrif:   Clwb Hoci Eirias      Cod Didoli:   53-70-33       Rhif y cyfrif:   76718441  

Cyfeirnod:   Enw’r chwaraewr SUBS 

 

Tâl Aelodaeth 2021 / 2022 – Mae Bargen Gynnar o £110 ar gael  os yw’r taliad a’r ffurflen gorffenedig yn cael i 

DDERBYN erbyn Medi 15, 2021 

 

Rhoddir gostyngiad o 10% os oes 3 neu ragor o aelodau o’r un teulu yn byw yn yr un cyfeiriad.  

 

Math o Aelodaeth  Cost Ticiwch 

Oedolyn  18+ £130 (£110 bargen gynnar)  

Dros 18 oed : Myfyriwr mewn addysg 

amser llawn 
Enw’r coleg:  £85 (£80 bargen gynnar) 

 

Dros 18 oed : Prentisiaeth   
£85 (£80 bargen gynnar)  

Dros 18 oed : Di-waith  
£85 (£80 bargen gynnar)  

Iau  
O dan 18 oed - Dyddiad Geni 
dros 2004 

£85 (£80 bargen gynnar) 
 

Plant (bore Sadwrn yn unig) O dan 12 oed – o dan Blyddwn 7 £35 (£30 bargen gynnar)  

 

 

Ffioedd gemau Cynghrair Oedolion – Oedolyn  £10 y gêm  

Ffioedd gemau Cynghrair Oedolion – Myfyriwr/ Prentisiaeth 

/ Di-waith / Plant  
£6 y gêm 

Ffioedd gemau twrnamaint Iau/Plant – O dan 18, o dan 15, o 

dan 11, o dan 9 oed, ac ati. 
£3 y twrnamaint 

 

Oeddech chi’n gwybod? 

 Mae gennym dudalen grŵp Facebook caeëdig; ymunwch â ni i gael y newyddion diweddaraf am y clwb. 

 Rydym hefyd ar Twitter  

 Bydd y CLWB yn talu i chi dderbyn hyfforddiant dyfarnwr neu hyfforddwr; does dim angen unrhyw brofiad 

blaenorol o chwarae hoci  

 Gall gwirfoddoli gyda’r clwb gyfrif at Wobr Dug Caeredin 

 Gall gwirfoddoli gyda’r clwb gyfrif at gymhwyster Bagloriaeth Cymru 

 

Allwch chi gynnig help llaw? 

 

Rydym bob amser yn hapus iawn i dderbyn cymorth, allwch chi ein helpu gyda’r canlynol? 

 Sesiynau Ieuenctid / Plant 

 Cludiant ar gyfer chwaraewyr o dan 16 oed  

 Y cyfryngau  

 Ceisiadau am arian grant 

 A yw’r sefydliad lle rydych chi’n gweithio yn cynnig nawdd £ am £ ? 

 Cymorth cyntaf  

 Rhedeg stondinau bwyd a diod yn y twrnameintiau, neu goginio rhywbeth blasus i’w werthu? 

 Unrhyw beth arall! 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y clwb, ymunwch â’r grŵp Facebook - Clwb Hoci Eirias Hockey Club  

 


